ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок
коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці
у 2019 році
Ідентифікаційний помер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )
Створення соціально-культурного центру пенсіонерів
Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х ”, який вказує розмір витрат):

Щ- великий

малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці: Центральна частина міста
Адреса, назва установи/закладу, будинку: Центральна частина міста
Короткий опис проекту
Створення Вінницького соціально-культурного центру для ефективної взаємодії
пенсіонерів, бізнесу, громади і влади.
Подієвий майданчик з технічним забезпеченням. Котрий включає 6 напрямків діяльності:
Культурний, Освітній, Науковий, Громадський, Медійний, та Бізнесовий. Відкритий
простір для генерування ідей та реалізації їх в життя. Ідея соціально-культурного центру
пенсіонерів — стати епіцентром різноманітних подій з метою налагодити комунікацію між
пенсіонерами, бізнесом, владою та громадським сектором. Зробити співпрацю сильною та
ефективною.

Опис проекгу
Проблема, на вирішення якої він спрямований: Згідно досліджень 5-та частина мешканців
м. Вінниця є люди пенсійного віку. Завдяки досягненням медицини середній вік житгя
людей в нашій країні постійно підвищується. До цього виявилися не готовими соціальні та
культурні інституції на державному та муніципальних рівнях. На сьогодні вони не здатні
запропонувати людям пенсійного віку шляхи реалізації їх специфічних потреб у
спілкуванні, культурному дозвіллі та творчій самореалізації. Люди похилого віку
залишилися фактично сам на сам з проблемами самотності, культурної та соціальної
інклюзії, нереалізованості творчого потенціалу. Особливо нагальними є розробка нових
власних ідей та вивчення досвіду інших цивілізованих країн у вирішенні комплексу цих
проблем. Ситуація ускладнюється тим, що пенсіонери є соціально вразливою верствою
нашої громади і вирішувати самостійно питання свого забезпечення в повному обсязі не
спроможні. Програма ставить собі на меті змінити віаІуБ цуо і запропонувати альтернативу
шляхом створення клубу людей пенсійного та передпенсійного віку, завданням якого стане
ініціювання та проведення різних заходів, які здатні наповнити життя цих верств населення
новими творчими та емоційними сенсами і мотиваціями до активної участі у спільному
бутті громади. Однією з форм такої роботи є апробовані часом тематичні танцювальні
вечори у вихідні та святкові дні. Ця форма поєднує у собі можливості налагодження
спілкування з людьми близьких до себе поколінь, активні фізичні, емоційні та мистецькі
компоненти, самоорганізацію навколо творчого розвитку окремих тематик. Постійна
періодичність проведення таких тематичних вечорів мотивує до підготовки і
перспективного планування свого життя.

Обгрунтування бенсфіціарів проекту
Розбудова та розвиток Вінниці як європейського комфортного для проживання мгста~~
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
виводить на чільні позиції реалізацію громадських проектів соціально-культурного
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спрямування. Це дає змогу відійти від формалізації у сфері розвитку творчих прагнень та
організації дозвілля вінничан. Пряма участь громади у житті міста робить її більш
відповідальною та залученою до продукування креативних ідей, прийняття важливих
рішень та побудови навколишнього середовища. Ці завдання потребують розширення
переліку майданчиків, на яких проходить спілкування, дискурс та реалізація їх результатів.
Пропонується мультикомплексний підхід, який дасть змогу поєднати в рамках одного
проекту вирішення активною громадою соціальних, волонтерських, мистецьких,
культурно-туристичних та просвітницьких завдань, які вона перед собою поставить.
Соціальний контекст проекту спрямований на організацію культурного дозвілля, діалогу та
спілкування різних верств населення міста, звертаючи особливу увагу на економічно
обмежених у своїх можливостях людей пенсійного віку. Волонтерський контекст
орієнтований на різні сектори добровільної безоплатної роботи на благо міста та країни.
Центр ставить собі на меті створення ефективних програм по абілітації учасників АТО.
Просвітительською частиною проекту стануть фестивалі орієнтовані на пропаганду
енергетичної незалежності шляхом використання альтернативних джерел енергії.
Культурно-мистецька частина проекту звернена до виявлення та розвитку талантів,
організації мистецьких акцій у актуальному творчому процесі сьогодення. Ще одним
напрямком є розвиток туристичної привабливості Вінниці, як міста креативних подій.

Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Реалізація проекту надасть змогу громадським об'єднанням пенсіонерів міста отримати
майданчик для ефективної праці протягом повного року, розширити коло потенційних
користувачів послугами, послуги стануть більш комфортними і доступними. Будуть
реалізовані різні програми та фестивалі пов'язані з історією міста, особливостями побуту,
кухні місцевого населення, пройдуть виставки митців, зорганізовані кінопокази на свіжому
повітрі та музичні, лазерно-світлові шоу, ярмарки магдебурзького типу, сімейні фестиваліпікніки.

Орієнтовна вартість (кошторис) проекту

Складові завдання

Орієнтовна вартість, гри

1. Підбір та підготовка приміщення понад 500 м2 для
організації молодіжного простору з метою проведення
заходів за відповідними напрямками діяльності.

130 тис. гривень

Створення організаційної структури для реалізації ідей
Центру.
- Створення ефективного стратегічного плану на 20182020 роки.
- Розробка чіткого операційного плану на 2018-2020 роки
- Запровадження в діяльність Центру напрямків роботи,
визначення стратегічних цілей та шляхів їх досягнення
- Згуртування команди га розвиток особистої
відповідальності команди Центру.
- Пошук та залучення до роботи в Центрі та планування
діяльності нових членів команди.
- Визначення шляхів мотивації членів команди.
- Налагодження системи внутрішнього
адміністрування та адміністрування напрямків
діяльності та програм.

110 тис. гривень

- Розробка внутрішніх процедур контролю та ведення
документації в організації
- Розробку положень та правил роботи Центру.
Здійснення вище перерахованих заходів із залученням
спеціалістів, шляхом проведення круглих столів,
консультацій, коучінгів, тренінгів і семінарів.
Оснащення приміщення соціально-культурного центу для
людей пенсійного віку матеріально
- технічним забезпеченням.
- Комп’ютерна техніка
- Проектори та екрани — 2 шт
- Екрани телевізійні - 4 шт
540 тис.гривень
- Звукове обладнання для проведення заходів (мікрофони,
колонки)
- Світло для проведення молодіжних заходів (прожектори
для сцени)
- Монтаж сцени
Напрацювання бренду організації. Формування
корпоративного стилю, друк поліграфії та зовнішньої
реклами.
Напрацювання шляхів пізнаваності організації,
покращення комунікаційної складової

140 тис.гривень

Формування культурного, освітнього та
бізнес середовища за рахунок організації заходів
(тренінгів, семінарів, шкіл, пітчингів)
80 тис. гривень
Створення рекрутингової агенції для пенсіонерів для
допомоги пошуку робочого місця з частковою зайнятістю

РАЗОМ: 1000000 гривень
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Автор проекту
Соціально-культурний центр пенсіонерів
та його контактні дані
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Шемет Олександр
Михайлович
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Особа уповноважену надавати інформацію представникам Вінницької міської ради Шемет
Олександр Михайлович..
Пол: О чол. З жін.
Вік: О 16-18 Н
И 19-31 □ 31-40 □ 41-50 С
И51-60 С понад 60
Рід занять: □ Студент С Працюю О Безробітний □ Пенсіонер □ Підприємець
Висловлюю
свою
згоду
на
використання
shemetkvn@gmail.com для зазначених вище цілей

моєї

електронної

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної ад^хи

Список мешканців міста-Вінниці, які підтримують цей проект, що
реалізуватиметься за рахунок коштів
Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці у 2019 році
Назва проекту

Соціально-культурний центр пенсіонерів
Ставлячи підпис в даному списку , висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних
даних Вінницької м іської ради та її виконавчих органів, відповідно до ви.мог Закону України “Про захист
персональних даних" від 01.06.2010 року №2297-УІ. Забороняю надавати інформацію третім особами без м о єї
згоди.
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Орленко Андрій Вікторович
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Сиротюк Григорій
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Попуторовський Володимир
Францевич
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Царевський Олександр
Вікторович
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Кулешов Володимир
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Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту з
громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет
Публічна сторінка на Facebook
Блог на інформаційному ресурсі Му vin
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